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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Selenase solução injectável 100 microgramas, solução injectável (50 microgramas/ml) 
100 microgramas de selénio por 2 ml de solução injectável 
 
Selenase solução injectável 500 microgramas , solução injectável (50 microgramas/ml) 
500 microgramas de selénio por 10 ml de solução injectável 
 
Substância ativa: selenito de sódio penta-hidratado  
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada ampola de 2 ml contém 100 microgramas de selénio sob a forma de 333 
microgramas de selenito de sódio penta-hidratado (Na2SeO3 . 5 H2O), correspondendo 
a 50 µg/ml. 
 
Cada frasco para injectáveis de 10 ml contém 500 microgramas de selénio sob a forma 
de 1.665 microgramas de selenito de sódio penta-hidratado (Na2SeO3 . 5 H2O), 
correspondendo a 50 µg/ml. 
 
Excipientes: compostos de sódio equivalente a 0,16 mmol (3,57 mg) de sódio. 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução injectável. 
Solução límpida e incolor. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Evidente deficiência em selénio que não pode ser compensada através da alimentação. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Dose diária 
100–200 microgramas de selénio (equivalente a 1-2 ampolas). Se for necessário mais 
selénio para alcançar o nível normal no sangue, esta dose pode ser aumentada até 500 
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microgramas de selénio (equivalente a 5 ampolas = 5 x 100 microgramas, ou 1 frasco = 
500 microgramas, respetivamente). 
 
Método de administração 
Selenase solução injectável é administrado por injeção intramuscular ou intravenosa. Os 
níveis de Selénio no sangue total ou soro, devem ser determinados para que se possa 
avaliar o sucesso terapêutico. 
 
Quando Selenase solução injectável é administrado como suplemento, em soluções para 
nutrição parentérica total, uma dose diária de 100 microgramas de selénio (equivalente 
a 1 ampola de Selenase solução injectável 100 microgramas) deve ser assegurada. 
 
Não há tempo limite para a administração de Selenase solução injectável numa dose de 
suplemento (100 microgramas de selénio por dia, equivalente a 1 ampola de Selenase 
solução injectável 100 microgramas). 
 
Posologia em crianças 
 
Como início de terapia, 2 microgramas por quilo de peso corporal e por dia, e depois 
uma dose de manutenção de 1 microgramas por quilo de peso corporal e por dia. Os 
níveis de selénio no sangue total ou soro, devem ser determinados para que se possa 
avaliar o sucesso terapêutico. 
 
Doses diárias máximas para crianças, para um período mais longo: 
 
Idade (anos)        Nível de admissão superior tolerável (microgramas de selénio por dia) 
1-3 60 
4-6 90 
7-10 130 
11-14 200 
15-17 250 
 
Posologia em grupos de doentes especiais 
Não são conhecidas evidências científicas que exijam ajustamento das doses em 
doentes com insuficiência renal ou hepática. 
 
Posologia para doentes com insuficiência renal ou hepática. 
Não são conhecidas evidências científicas que exijam ajustamento das doses em 
doentes com insuficiência renal ou hepática. 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade a qualquer componente do produto (substância ativa ou excipientes). 
Selenose. 
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4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Selenase solução injectável contém menos do que 1 mmol de sódio (23 mg) por ml, 
sendo assim essencialmente "livre de sódio". 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Quando preparamos uma solução para perfusão de Selenase solução injectável como 
suplemento, devemos certificar-nos de que o valor do PH não baixa para valores 
inferiores a 7.0 e que a solução não é misturada com agentes redutores (p. Ex Vitamina 
C), pois pode ocorrer precipitação do selénio (ver secção 6.2 «Incompatibilidades»). 
 
O elemento selénio não é solúvel em meio aquoso e não apresenta disponibilidade 
biológica. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
Não há dados respeitantes ao uso de Selenase em mulheres grávidas. Os poucos dados 
publicados sobre o assunto, referem-se a estudos em animais e revelam apenas 
evidências de toxicidade reprodutiva, quando se submete a mãe a doses tóxicas. 
Não é de esperar efeitos adversos do selenito de sódio durante a gravidez, nem na mãe 
nem no feto, desde que utilizado em casos de comprovado défice em selénio. 
 
Amamentação 
O selénio é eliminado no leite materno. Não é esperado que as doses utilizadas para 
correção do défice em selénio em mulheres a amamentar, possam exercer efeitos 
secundários nos lactentes. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Nenhuns. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Nenhum conhecido até ao momento, desde que se use Selenase solução injectável 
conforme indicado.  
 
4.9 Sobredosagem 
 
Os sinais de sobredosagem aguda são hálito com cheiro a alho, cansaço, náusea, 
diarreia e dor abdominal. A sobredosagem crónica pode afetar o crescimento das unhas 
e cabelo e pode conduzir a polineuropatias periféricas. 
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Em caso de sobredosagem deve proceder-se a lavagem gástrica, forçar a diurese ou 
administrar doses elevadas de vitamina C. Em caso de sobredosagem extrema (1,000–
10,000 vezes a dose normal) deve recorrer-se a hemodiálise para remover o selénio. A 
administração de dimercaprol não é recomendada uma vez que o efeito tóxico do 
selénio é potenciado 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo Farmacoterapêutico: “11.3.2 – Nutrição. Vitaminas e sais minerais. Sais minerais 
Código ATC : A12CE02 
 
O selénio é um cofator de várias enzimas do corpo humano e como tal pertence ao 
grupo dos oligoelementos essenciais. Até ao momento, mais de 25 proteínas e sub 
unidades proteicas, contendo selénio, foram identificadas, sendo a maioria dos seus 
efeitos clínicos e bioquímicos atribuídos ao selénio. No entanto, nem todos os efeitos do 
selénio são exclusivamente relacionados com a ação das diferentes enzimas. 
 
Selénio contido no glutatião peroxidase e proteína P-selénio foram identificadas em 
humanos. A Glutatião peroxidase faz parte do mecanismo de proteção antioxidante das 
células dos mamíferos. Como constituinte da glutatião peroxidase, o selénio pode 
reduzir a taxa de peroxidação dos lípidos e, consequentemente, os danos resultantes na 
parede da célula. O glutatião peroxidase afeta o metabolismo dos leucotrienos, 
tromboxano e prostaciclinas. A iodotironina-5'-deiodinase caracteriza-se por ser uma 
enzima contendo selénio, que converte a tiroxina (T4) em triiodotironina (T3), a 
hormona ativa da tiroide, nos animais. 
 
A deficiência em selénio caracteriza-se por uma redução dos níveis de selénio no 
sangue total ou plasma e pela supressão da atividade da glutatião peroxidase no sangue, 
plasma ou trombócitos. 
Vários estudos sobre deficiência em selénio, têm demonstrado a dependência do 
selénio, de certas reações que ocorrem no organismo humano e em animais. A 
deficiência em selénio ativa e inibe a resposta imunológica, particularmente nas células 
não específicas e nos fluidos corporais. A deficiência em selénio afeta a atividade de 
várias enzimas hepáticas. A deficiência em selénio potencia danos hepáticos ocasionais 
devido a processos oxidativos ou químicos e à toxicidade induzida por metais pesados 
tais como mercúrio e cádmio. 
 
Em humanos, as seguintes doenças estão descritas como consequência da deficiència de 
selénio: Doença de Keshan, uma cardiomiopatia endémica e a doença de Kaschin-Beck, 
uma osteoartropatia endémica associada a graves deformações nas articulações. A 
deficiência em selénio é também observada como consequência de administrações 
prolongadas de nutrições parentéricas, e dietas mal estabelecidas. 
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5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
O selenito de sódio não é imediatamente convertido pelas proteínas. No sangue, a 
maioria do aporte de selénio é usado pelos eritrócitos e convertido em selenito de 
hidrogénio, sob a ação de enzimas. O selenito de hidrogénio atua como uma "pool" 
central de selénio, quer para eliminação, quer para a integração específica do selénio 
nas selenoproteínas. O selénio reduzido, liga-se às proteínas plasmáticas que migram 
para o fígado e outros órgãos. Seguidamente, é transportado pelo plasma do figado para 
os órgãos alvo que sintetizam glutatião peroxidase, provavelmente através da P-
selenoproteína contendo selenocisteína. O passo metabólico subsequente à síntese da 
selenoproteína, foi até à data, estudado apenas em procariotas. Durante o processo 
metabólico, a selenocisteína é especificamente incorporada nas cadeias peptídicas da 
glutatião peroxidase. 
 
Todo o excesso de selenito de hidrogénio é metabolisado via metilselenol e 
dimetilselenido em ião trimetilselenol, o principal produto de eliminação. 
 
Após administração oral, o selénio é principalmente absrorvido no intestino. A absorção 
do selenito de sódio no intestino é regulada por mecanismos homeostáticos. 
Dependendo da concentração do selenito de sódio e da presença de substâncias afins, a 
absorção é habitualment entre 44% e 89%, podendo ser superior a 90%. O aminoácido 
cisteína aumenta o grau de absorção do selenito de sódio. 
 
A quantidade total de selénio, no corpo humano, oscila entre 4 mg e 20 mg. A 
eliminação do selénio nos humanos dá-se através das fezes, via renal e sistema 
respiratório, dependendo da quantidade administrada. O selénio é predominantemente 
eliminado sob a forma do ião trimetilselenol por via renal. A eliminação depende da 
concentração de selénio.  
 
Após administração oral ou intravenosa, a eliminação do selénio divide-se em três 
fases. Após administração oral de 10 microgramas sob a forma de [75Se] selenito de 
sódio, 14-20% do selénio absorvido, é eliminado por via renal, nas primeiras duas 
semanas, enquanto praticamente nada é eliminado pelos pulmões e pela pele. A 
retenção do selénio pelo organismo, diminui em três fases, com semividas de 0,7-1,2 
dias na fase I, 7-11 na fase II e 96-144dias na fase III. A concentração de selénio 
diminui mais rapidamente no fígado, coração e plasma do que no músculo-esquelético 
ou ossos. Uma administração intravenosa de selenito de sódio [75Se], 12% foi 
eliminada nas primeiras 24 horas. Os seguintes 40%, foram eliminados com uma 
semivida de 20 dias. A semivida da terceira fase foi de 115 dias. 
 
A eliminação após administração oral e intravenosa de uma dose fisiológica de selenito 
de sódio [74Se], foi comparada diretamente: após administração de 82 microgramas de 
selénio sob a forma de selenito de sódio, 18% da dose intravenosa e 12% da dose oral, 
foram eliminados pelos rins, nas primeiras 24 horas, juntamente com o selénio 
fisiológico metabolisado. Após esta fase, o processo de eliminação de ambas as vias de 
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administração, foi aproximadamente o mesmo. Em voluntários sãos, a eliminação das 
administrações oral e parenteral de selenito de sódio foi comparável. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
A literatura publicada acerca da toxicidade em administrações únicas ou repetidas do 
selénio e do selenito de sódio não revela qualquer indício de efeitos adversos sobre a 
saúde, para além daqueles já conhecidos através de experiências em humanos. Apenas 
foi detetada toxicidade para a reprodução quando se atingiam doses muito altas, não 
tendo sido encontrado qualquer indício de risco de efeitos teratogénicos em mamíferos 
com doses tóxicas não-maternais. Embora os dados sobre mutagenicidade e 
carcinogenicidade não sejam conclusivos, pois há indícios tanto de efeitos positivos 
como negativos, os efeitos adversos sobre estes pontos terminais são geralmente 
encontrados a concentrações acima dos níveis fisiológicos normais. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Cloreto de sódio 
Ácido clorídrico 
Água para preparações injectáveis 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Quando preparar uma solução para perfusão de Selenase solução injectável como 
suplemento, assegure-se que o valor do pH não desce abaixo de 7.0, e que a solução não 
é misturada com agentes redutores (p. ex Vitamina C), pois pode ocorrer a precipitação 
do selénio. Como medida de segurança, todo o tipo de precipitações deve ser evitado 
quando misturamos soluções contendo Selenase solução injectável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
Fechado: 4 anos. 
Use imediatamente depois de aberto. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Selenase solução injectável 100 microgramas, solução injectável (50 microgramas/ml) 
Ampolas de vidro (Ph. Eur. Tipo I) contendo cada uma 2 ml de solução injectável. 
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Embalagem de: 5, 10, 50 ampolas. 
 
Selenase solução injectável 500 microgramas, solução injectável (50 microgramas/ml) 
Frasco para injectáveis de vidro (Ph. Eur. Tipo I), com rolha de borracha (Ph. Eur. 
fecho tipo I), contendo cada um 10 ml de solução injectável. 
Embalagem de: 2, 10 frascos para injectáveis. 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Uso único. Rejeite o que não for utilizado. 
Selenase pode ser diluído em Cloreto de sódio 0.9 %. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Biosyn Arzneimittel GmbH 
Schorndorfer Str. 32 
70734 Fellbach 
Alemanha 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Nº registo: 5391081 – 2 ml de solução injectável, 100 microgramas/2 ml, 10 ampolas 
LDPE. 
Nº registo: 5391180 – 10 ml de solução injectável, 500 microgramas/10 ml, 10 frascos 
vidro tipo II. 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 13 abril 2005 
Data da última renovação: 
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